
 

 

 

Generalforsamling Lokalrådet 

02.09.20 i Falling 

 

Til stede: Jan Kjærsgaard, Poul Henning Jensen, Gitte Dinsen, Inge Bruun Jensen,  

Jan Sørensen, Knud Appel og Lene Aagaard 

Foruden 18 gæster, der var søde at høre vores planlagte foredrag  

og efterfølgende bidrage til og deltage i, vores generalforsamling  

Aftenens arrangement startede med et spændende foredrag v Fonden Ørting  

om arbejdet med de unge og konkret om Persievej-afdelingen: Fortalt af Forstander Jørn 

Bisgaard og ikke mindst Viceforstander Ditte-Marie Thejsen. Fonden har en hjemmeside, som 

fortæller om arbejdet med de unge og de mere faktuelle oplysninger om stedet. 

Selve generalforsamlingen: 

1): Jan K er dirigent 

2): Lene skriver referat  

3): Beretning: Dette års generalforsamling er flyttet fra 17. marts. 

LR har deltaget i 29 møder med Odder Kommune, de øvrige lokalråd og andre 

interessegrupper.  

Overordnet indstilling; Inviteres vi kommer vi. Vi vil meget gerne samarbejdet.  

Friskolens konkurs: Lokale grupper, ØFUG og alle vi talte med, var bekymrede for 

samfundets endeligt, ruin, hærværk og hashhandel. Fonden Ørting blev derfor modtaget 

utroligt godt fra alle! 

Spisevenner: 40-45 deltagere hver gang.  

Vi afventer opstart efter Corona i samarbejde med de øvrige lokalråd. 

Trafiksikkerhed: Vigtigt punkt på flere af vores møder er trafiksikkerhed, senest i Ålstrup, 

hvor vi ønsker advarsel mod farligt sving. OK støtter ofte vores ønsker, politiet skal 

overtales lidt mere. 

Tidligere børnehave; Blæksprutten: LR er lige nu meget obs på dette, håber på enten 

genetablering af børnehaven af hensyn til salg af byggegrunde, eller at Domi kan deltage i at 

skabe ældreboliger, på grunden. Så er det spændende hvilken aldersgruppe der satses på. 



Indvielse af nye byggegrunde i april: Planlagt begivenhed med pølser og balloner, LR havde 

aftale med byggefirmaer og arkitekter.  

Arrangementet blev aflyst pga. Corona, og genopstår ikke på kommunalt initiativ.  

Grønt Partnerskab:  

Horsens Fjord; samarbejdet går strygende, der er trampesti, banesti fra Horsens til Odder. 

Vores stykke er klar med skilte, sidste opgave er Oldermandslaugets ansigtsløftning. Dette 

arbejdes der aktuelt på, f.eks. valg af dyr til naturlig afgræsning. Der søges tilskud til dette. 

Ålstrup; Stisystemet har fået bevilget 50.000,- og en naturkonsulent, men er præget af 

kommunal træghed, der frustrerer lokale ildsjæle. 

Stationspladsen foran Dorthe Bent er renoveret og flagstænger opsat. Det glæder mange. 

Infotavler er opsat:  

Ørting (Nøgle: Poul Henning) Amstrup, (Nøgle: Jan) Falling (Nøgle: Gitte) 

Regnvandsbassiner bag stationen i Ørting: SAMN har slået omkring det sydlige bassin, så 

man nu kan gå rundt om det, her etableres også en rampe, så alle har adgang. Det andet 

bassin er passet og bord-bænkesæt benyttes af flere. 

Branddamme i Falling og Amstrup: John Rosenhøj fra byrådet hjælper LR med kontakt til 

OK og naturfredningsforeningen. Det er værdifulde naturperler for mange typer, for os 

lokale er det mudderhuller. Vi følger sagen.  

Kattegatforbindelsen: Der er tre linjeføringer på tegnebrættet, vi håber på hurtig afklaring 

uanset hvilken løsning, så lokale borgere ikke stavnsbindes.  

Odder Kommune: Generelt er Lokalrådet glade for det gode samarbejde, vi bliver svaret, 

hørt og besøgt ved behov. Aktuelt er der ønske om at nedsatte et Landdistriktsudvalg med en 

strategi. LR vil holde møde, alene med høringssvar på dagsorden.  

Jan slutter sin beretning med følgende mere personlige bemærkning: 

Den der lever stille lever godt. LR har modtaget kritik for vores manglende udadvendthed, og 

vi har taget den til os. Vi har Facebook og må gerne få referaterne på Lokalposten. Vi kan pt. 

ikke overskue at drive en hjemmeside.  

Vi har lavet en udviklingsplan, den har været længe undervejs, og vi har allerede opfyldt 

flere af punkterne. Nu er den færdig, og vi arbejder ud fra planen fra nu af. 

4): Der er 12 lokalråd i OK, vi har 4 fælles møder pr. år, halvdelen om fordeling af midler 

fra OK. De 250.000,- der blev fordelt senest gik til Hundslund hallen, Alrø Forsamlingshus, 

Hou Nordstrand Høfde-projekt, P pladsen i Gylling og det sidste beløb til drift af lokalrådet.  

OK har vendt mulighed for at spare dette faste årlige beløb væk, det håber vi ikke. 

LR har generelt et godt samarbejde.  



Konto i Nordea: Udgift til lokalrådets bankkonto er steget til 1000 p.a.  

Jan K fremviser regnskabet for salen 

5): Der er ikke modtaget forslag til Lokalrådet 

6): Valg til bestyrelsen: Der er følgende medlemmer på valg til lokalrådet:  

Jan K, Knud og Lene, samt de 2 suppleanter: Jan og Inge. Alle modtager genvalg. 

7): Under eventuelt åbner dialogen  

Villy: Børnehaven; hvis den ikke genåbner, vil vi gerne have legeredskaberne til Vinkelager. 

Fælles Drift & Service har lovet at trimme biodiversiteten indtil grundens skæbne afgøres. 

Ungdommen i vores område mangler bænke/skateboard-baner el.lign. LR svarer at vi arbejder 

på at samle et unge-udvalg der hjælper os med at tale de unges sag. 

John Rosenhøj uddyber hvordan han vil arbejde med vores §3 branddamme.  

Han beretter at der er planlagt fællesmøde mellem Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget og 

lokalrådene, dog skal vi ikke forvente en guldregn, budgettet er stramt.  

Vedr. Kattegatforbindelsen hører vi, at der er mål om en færdig bro 2035, hvis den vedtages. 

Om 2 år er der afklaring om valg af forbindelse, der arrangeres borgermøde. John minder om 

at LR altid gerne må søge midler, og det drøftes hvilke projekter der er realistiske. 

Rasmus fra Gylling Lokalråd bemærker at det ikke altid er tilstrækkelige midler man kan få 

fra kommunen, men at det kan hjælpe til at opnå støtte fra fonde.  

Derfor er det altid en stor støtte. 

Odder By overvejer at danne egne lokalråd,  

56 % af kommunens borgere bor inden for bygrænsen.  

Jens Peter minder om valget til menighedsrådet i Fjordpastoratet.  

Vi har få konfirmander, fordi de unge følger klassekammeraters konfirmationsundervisning  

i Odder. Vi har 2 i Ørting og 2 i Falling denne gang. 

Poul Henning uddyber adgangen til regnvandsbassinerne, hvordan rampen til det sydlige bassin 

anlægges så alle kan komme til det.  

 

Det bemærkes at LR skal huske at lade hele vores område vide, at vi meget gerne vil have 

henvendelser fra alle borgere. Alt bliver modtaget og behandlet.  

 

Næste møde i Lokalrådet er 16. september i Falling hos Dinensens 

 


